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Yanlış bilgilerin yayılımı yeni bir olgu değil. Ancak günümüzde dijital araçların çeşitlenmesi ve haber
alma ve üretme pratiklerinde yaşanan değişim yanlış bilginin yayılımını hızlandırıyor. Deprem, iklim
değişikliği, salgın hastalıklar ve aşı gibi bilgi ihtiyacının arttığı alanlarda ise yanlış bilgiler “salgına”
dönüşerek bireylerin hayatlarını tehdit eden bir olgu haline geliyor.
COVID-19 pandemisiyle gündeme gelen infodemi kriz anlarında insanların yanlış bilgilerin yaygınlığı
nedeniyle güvenilir ve doğru bilgiye erişememeleri ve bu yanlış bilgilerin çok hızlı bir şekilde
yayılması olarak tanımlanmaktadır. Bu dönemde tıpkı koronavirüs gibi hızla yayılan yanlış bilgiler
virüse karşı alınan önlemleri de etkileyerek hayatımızda bir tehdit oluşturdu. Bu nedenle, yanlış
bilgilerin nasıl yayıldığını anlamak ve bunları engellemeye yönelik müdahale yöntemleri oluşturmak
oldukça önemli.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Konferans Bilim
Kurulu üyelerinin katkılarıyla bu yıl ilk kez “Hakikat Sonrası Çağda İnfodemi ve Bilgi
Düzensizlikleri Lisansüstü Öğrenci Konferansı”nı düzenleyerek içinde bulunduğumuz dönemde
yanlış bilgilerin nasıl ve neden yayıldığını ve yanlış bilgilerin toplumsal etkilerini beraber tartışmayı
amaçlıyoruz. Bu konferansta yeni medya, infodemi, bilgi düzensizliği, hakikat sonrası dönem, komplo
teorileri, aşı karşıtlığı, iklim inkarcılığı gibi alanlarda çalışmalar yürüten yüksek lisans ve doktora
öğrencilerini hem birbirleriyle hem de farklı disiplinlerde çalışan deneyimli akademisyenlerle
buluşturarak bir tartışma zemini oluşturmayı hedefliyoruz.
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TEBLİĞ ÖZETLERİ

1A. İnfodemi: Kavram, Kuram ve Belirleyiciler
Moderatör: Aslı Tunç
Engin Onuk
Siyaset Bilimi – Doktora, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sahte Haberin Ötesi: Dijital Çağda Bilgi Düzensizliği ve Bir Araştırma Rehberi
İnternetin ve sosyal ağların yükselişiyle beraber var olan bilgi ekosisteminin giderek daha
kompleks bir görünüm kazanarak köklü bir şekilde dönüştüğüne tanık olmaya başladık. Bu
dijital dönüşümden kaynaklanan bilginin paylaşım hızında ve hacmindeki artış, yanlış bilginin
yayılım hızını artırmasına, bilgi düzensizliği çağının doğuşuna sebep oluyor. Bu sunumun
amacı yanlış bilgi ve bilgi düzensizlikleri için kavramsal bir tartışma yürüterek akademik
araştırmalar için bütüncül bir kavramsal çerçeve çizmektir.
2016’da Birleşik Krallık’ın Brexit oylamasıyla Avrupa Birliği’nden çıkma kararı alması ve
ABD Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ni Cumhuriyetçi Parti’inin adayı Donald J. Trump’ın
kazanması gibi siyasi gelişmeler “hakikat sonrası” ve “sahte haber” gibi kelimelerin
kamuoyunda yaygınca kullanıldığı yeni bir dönemi başlattı. 2016’da Oxford Sözlüğü “hakikat
sonrası” kavramını yılın kelimesi seçtikten hemen sonra 2017’de, Collins Sözlüğü de “sahte
haber” kavramını yılın kelimesi olarak seçti. Bu tarihten itibaren hakikat sonrası ve sahte
haber çalışan akademik çalışmalarda önemli ölçüde artış yaşanmıştır.
Öte yandan, yanlış bilgi üzerine çalışan akademik çalışmalar sahte haber, yanlış haber, yanlış
bilgi, dezenformasyon, mezenformasyon, komplo teorisi gibi birbirinden çok farklı kavramlar,
tanımlar ve kategoriler kullandığından dolayı üzerinde fikir birliğine varılmış bir kavramsal
çerçeveye rastlamak oldukça zordur. Her ne kadar tanımlar üzerinden sınıflandırma
çalışmaları yazında mevcutsa da yanlış bilgi çalışan yazının kavramsal bir bütünlüğü
olmamasından ötürü oldukça dağınık bir yazın olduğu söylenebilir. Bu sunumda sahte haber
kavramsallaştırmasının sorunları ve sınırlılıkları; yazının bütünsellik sorununa çözüm olarak
ise bilgi düzensizlikleri kavramsal çerçevesinin bilimsel çalışmalar için çok daha bütünsel ve
disiplinlerarası bir kavram dağarcığı sunduğu tartışılacaktır. Bilgi düzensizliklerinin farklı
türleri, kategorileri, aşamalarına ve unsurlarına değinilecek; aynı zamanda yanlış bilgiyi
araştırmada nedenler, aktörler ve sonuçlara odaklanarak sistematik bir literatür taramasının
imkanlılığı incelenecektir.
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Mehmet Özkan Yıldırım
İletişim Bilimleri – Doktora, Marmara Üniversitesi
Kültür Endüstrisi Kavramıyla İnfodemiyi Düşünmek: Yeni Medya, Yeni Yanlışlar
Hakikat sonrasının günü tanımlamada aktif bir kavram oluşu, toplumun geri çevrilemez bir
dönüşüm geçirdiği noktasından hareketle ele alınır. Artık hakikatlerin sona erdiği bir rejimden
alternatif bir hakikat kavramına dayanan çağdaş bir toplum düzenine geçilmiştir. Bu alternatif
hakikat rejimleri arasında “yalan haberler”, “alternatif gerçekler”, ya da “hakikatlik”i
(truthiness) sayabiliriz. Adorno ve Horkheimer’ın aydınlanmış aklı tehdit eden, hakiki ve
hakiki olmayan arasındaki sınırları bulanıklaştırdığını söyleyen ve 1947’de kullandıkları
“kültür endüstrisi” kavramı tüketimi her ne kadar öncelemiş olsa da esasen hakiki olanın
karşısında bir tehdit olarak kitle iletişim araçlarının rolü üzerine odaklanmaktadır. Adorno,
“hakikatin yalan, yalanın hakikat gibi göründüğü bir dönemeçteyiz şimdi”, derken, tam da bu
kültür endüstrisi araçlarını da içeren bir bağlam sunmaktaydı. Dolayısıyla bu çalışma,
“infodemi”ye “kültür endüstrisi” kavramıyla bakmayı önermektedir. Bu bağlamda, öncelikle
kültür endüstrisi kavramı hakikat ile ilişkili olarak incelenecek ardından kültür endüstrisi
eleştirileriyle hakikat sonrası başlığı altındaki çalışmalarda konu edinilen yeni medyanın rolü
tartışılacaktır.

Sümeyye Akar
Psikoloji – Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi
Yalan Haber Değerlendirmelerinde Sistem Düzeyinde Duyguların Rolü1
Psikoloji literatüründe yalan haber çalışmaları iki soruya odaklanmaktadır. Bu sorular
bireylerin yalan haberlere neden inandığı ve yalan haberleri neden paylaştığıdır. Yalan haber
çalışmaları konuyu ele alış biçimleri açısından üç başlık altında incelenmektedir. Bu başlıklar
bilişsel temelli, sosyal temelli ve kültürel temelli yaklaşımlar olarak özetlenebilir. Yalan haber
olgusunun araştırıldığı çalışmalarda bu soru ve yaklaşımlara dair seçimi araştırmacıların bu
olguyu ele alma biçimleri belirlemektedir. Yalan haberler kimi araştırmacılar tarafından
yanlışlık içeren herhangi bir bilgi türü gibi değerlendirilirken, kimi araştırmacılar tarafından
ise post-truth dönem kavramsallaştırılması üzerinden incelenmesi gereken bir olgu olarak öne
çıkmaktadır. Yalan haberlerin post-truth dönem çıktısı olarak ele aldığı çalışmalarda, bu çağın
getirdiği politik kutuplaşma sebebi ile politik motivasyonlar öne çıkmaktadır. Buna karşın
muhakeme becerisine odaklı araştırmalarda temel iddia yalan haberleri post-truth dönemin bir
sonucu olarak görmenin yanıltıcı olduğudur (Pennycook ve Rand, 2021).
Bilişsel temelli yaklaşımlar dikkat, bilgi işleme, karar verme gibi zihinsel süreçlere
odaklanarak bireylerin yalan haberleri değerlendirme ve paylaşım süreçlerini incelemektedir
(Pennycook ve Rand, 2020). Sosyal temelli yaklaşımda ise bireylerin yalan haber
değerlendirmeleri ve paylaşımları sosyal motivasyonlarına, özellikle de politik olanlarına
bağlı olarak açıklanmaktadır. Bireyler kendi politik grup kimliklerine, ideolojilerine uygun
olduğunda yalan haberlere inanmakta ve paylaşmaktadır (Kahan, 2017; Pereira, Harris ve Van
Bildiride sunulan çalışma Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Yüksek Lisans
Programı içerisinde, Prof. Dr. M. Ersin Kuşdil’in danışmanlığında hazırlanan tez çalışmasının bir parçasıdır.
1
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Bavel, 2018; Hameleers ve Brosius, 2021). Son olarak kültür temelli yaklaşım evrensel bir
insanlık kültürüne işaret ederek insan topluluklarının evrimsel ve antropolojik gelişimine
odaklanır. Bu yaklaşıma göre insanlar gerçekliği, doğruyu ve anlamı olgularla veya deneysel
kanıtlarla değil; diğer insanlar ile iletişim içinde, ortak gerçeklikte ve değerlerde buluşarak
inşa etmektedir. Bu durum insanların boş iddiaları gerçek, doğru veya anlamlı görmeye karşı
hassas olmasına sebep olmaktadır. Bu hassasiyet, kolektivist kültürel bir zihin yapısının
uyarılması ile artmaktadır. Bireylerin yalan haber değerlendirmeleri karşılarındaki kişinin
iddialarını anlamlandırmaya yönelik motivasyonları ve kolektivist zihin yapıları ile ilişkilidir
(Lin, Zhang, Oyserman, 2021).
Bu çalışma ile yalan haber incelemeleri için post-truth döneme dair özelliklerin göz ardı
edilmemesi ve yalnızca bireysel niteliklerin değil sosyal niteliklerin incelemelere dahil
edilmesi gerekliliğine dikkat çekmek amaçlanmıştır. Türkiye’de yapılacak yalan haber
araştırması için politik motivasyonların ve duyguların Sistem Meşrulaştırma Kuramı
çerçevesinde incelenmesi tercih edilmiştir. Bu tercih Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal
atmosferi ile ilgilidir. Türkiye’nin mevcut durumunun “Yeni Türkiye” olarak tanımlanmasını
gerektirecek sistemsel değişimleri içerdiği göz önünde bulundurulmuştur (Bora, 2016). Yalan
haber değerlendirmelerinde bireylerin mevcut sistemin meşruiyetine yönelik
değerlendirmelerinin ve duygularının belirleyici bir rol oynayacağı tezi üzerinde durulmuştur.
Araştırma sonuçları beklenilen şekilde sistem meşrulaştırma eğilimi ve sistem düzeyinde
pozitif duygular arttıkça sistem yanlısı yalan haberlere inancın; sistem negatif duygular
arttığında ise sistem karşıtı yalan habere dair inancın arttığını göstermiştir. Ayrıca sistem
düzeyinde duygular, sistem meşrulaştırma eğilimi ile yalan haber değerlendirmeleri arasında
aracı rol üstlenmektedir. Bununla birlikte sağ muhafazakarlık ile sistem yanlısı yalan haber
değerlendirmeleri, sol muhafazakarlık ve sol liberallik ile sistem karşıtı yalan haber
değerlendirmeleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür.
Araştırmanın yalan haber olgusuna sistem düzeyinde açıklamalar getirmesi, duyguların rolünü
incelemesi ve Türkiye’de yalan haberlere ilişkin az sayıda psikolojik araştırmalardan biri
olması yönü ile literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
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1B. Pandemi Döneminde İnfodemi
Moderatör: Selim Badur

Özgür Can Seçkin
Veri Bilimi – Yüksek Lisans, Sabancı Üniversitesi
Umut Duygu
Siyaset Bilimi – Yüksek Lisans, Sabancı Üniversitesi
Ege Ötenen
Bilişsel Psikoloji – Yüksek Lisans, Sabancı Üniversitesi
Aybüke Atalay
Siyaset Bilimi – Doktora, Edinburgh Üniversitesi
Mert Can Yılmaz
Barış ve Çatışma Çalışmaları Bölümü – Araştırma Görevlisi, Uppsala Üniversitesi
Araştırmacı, Teyit.org
Türkiye’de Aşı Dezenformasyonu2
Covid-19 pandemisinin yönetilmesinde en önemli rol aşılara düşüyor. Covid-19 aşıları ölüm
oranlarını azaltsa da halkın aşılara ve kurumlara olan güvensizliği konusunda artan bir endişe
bulunuyor.
Aşı karşıtı aktörler sosyal medya platformlarında Covid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi
yayarak kişileri bilimsel sonuçlara inanmamaya teşvik ediyor ve aşı tereddütünü tetiklemede
önemli bir rol oynuyorlar. Bu sebeple, Covid-19 aşılarına ilişkin toplum algısını anlamak,
aşılar hakkında yanlış bilgi yayan aktörleri tespit etmek, bu aktörler tarafından etkilenme
eğiliminde olan savunmasız grupları belirlemek ve yetkililerin topluma ulaşabilmek için etkili
politikalar üretmelerine yardımcı olabilmek hedefiyle Teyit.org’un iş birliği ile Türkiye’de
Aşı Dezenformasyonu çalışmasını gerçekleştirmekteyiz.
SICSS (Summer Institute in Computational Social Science) kapsamında yapılan çalışmanın
ilk kısmında, Mart 2020- Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşen aşı tartışmalarını
inceledik. Bu aşamada aşıların tweetlerdeki isimlendirilmeleri (örn. Çin aşısı, Alman aşısı,
Biontech, Sinovac) ve toplum algısı ilişkisini, Türkiye’de faaliyet gösteren ve Türkçe yayın
yapan yabancı haber kaynaklarının aşılar hakkında yaptıkları haberlerin dağılımını ve bu
kaynakların aşılara olan yaklaşımlarını duygu ve ağ analizleri kullanarak inceledik. Ayrıca,
Twitter kullanıcılarını aşılar hakkında manipüle etmek amacıyla düzenlenmiş, olası bot
operasyonlarını da tetkik ettik. Araştırmanın sonucunda Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının
batıda geliştirilen aşılardan bahsederken daha çok marka ve şirket ismini tercih ettiklerini ve
aşılarda marka adlarının (BioNTech, Pfizer, Sinovac, Sputnik V) olumlu duygularla, ulusal
Bu çalışmada verisetinin oluşturulması, metodolojinin belirlenmesi ve bulguların analizi aşamaları Dr. Onur
Varol'un danışmanlığında gerçekleştirilmiştir.
2
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isimlendirmelerin ise (Çin aşısı, Rus aşısı, Alman Aşısı) olumsuz duygularla
ilişkilendirildiğini gözlemledik. Türkiye’de yayın yapan yabancı medya kuruluşlarının aşıların
menşelerine göre farklı miktarda ve farklı duygular içeren paylaşımlarda bulunduklarını ve
Twitter platformundaki aşı tartışmalarında azımsanmayacak (%20) bir bot aktivitesi olduğu
bulgularına ulaştık.
Çalışmanın Teyit.org’un iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz ikinci aşamasında Türkiye’de aşılara
odaklanan dezenformasyon aktörlerini, bu aktörlerin online ağlarını ve dezenformasyon
yaymak için kullandıkları anlatıları inceledik. Bunun sonucunda, Türkiye’de doğrulama
kuruluşları tarafından tezleri çürütülmesine rağmen içeriğini kaldırmayıp dezenformasyon
yaymaya devam eden ve aşı karşıtı hashtagler etrafında birleşen ve etkileşim ağlarında aktif
36 aktörü detaylı inceledik. Bu aktörlerin Twitter üzerindeki söylemlerinin benzerliğini nicel
olarak ortaya koymak amacıyla term frequency - inverse document frequency (TF-IDF)
yöntemini kullanarak her bir aktörü vektörler halinde temsil ettik. Bu vektörler arasındaki
uzaklıkları hesaplayarak aşı karşıtı 36 aktörü ağ haritası üzerinde görselledik. Ağ haritasında
farklı kümelerin oluşmaması aktörlerin söylemlerinde farklılıklar olmadığını ortaya koyuyor.
Atılan tweetleri incelediğimizde 36 aktörün otuzu tarafından mRNA yönteminin tehlikeli
olduğu, küresel çapta bir operasyon gerçekleştirildiği, yan etkilerin endişe yarattığı, hak ve
özgürlüklerin tehlikede olduğu ve yeni varyantların ortaya çıktığı argümanlarının hepsinin
kullanıldığını gözlemledik. İncelenen hesapların aşılara karşı olan tutumlarının ötesinde başka
hangi faktörlerin bu tutumları etkileyebileceğini ve çevrimiçi aşı tartışmalarının aşamalarını
tespit edebilmek ve veriye dayalı politikalar üretmek için araştırmalarımıza devam edeceğiz.

Besna Deniz Ağar
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler – Yüksek Lisans, Antalya Bilim Üniversitesi
Popülist ve Popülist Olmayan Siyasetçilerin Bilim ile İlişkili Sorunlara Yaklaşım
Farklılıkları: Almanya Seçim Dönemi Örneği
Bu çalışma popülist siyasetçilerin son dönemin siyasi ajandasında Covid-19 pandemisi, aşı
çalışmaları ve iklim krizi gibi bilim ile ilişkili sorunlarda yaklaşımın popülist olmayan
siyasetçilerden nasıl farklılaştığını analiz etmektedir. Popülizm, demokrasi ve bilim ilişkisi ele
alınarak bir değerlendirme kriteri oluşturulmuştur. Örnek çalışma olarak 26 Eylül 2021’de
Almanya’da gerçekleşen seçim dönemini ele almaktadır. Popülist olmayan Sosyal Demokrat
Partisi lideri Olaf Scholz ve Almanya için Alternatif Partisi liderleri Prof. Dr. Jörg Meuthen
ve Tina Chrupalla’nın seçim dönemindeki bir aylık tweet’leri analiz edilmiştir. İdeoloji
merkezli yaklaşım değerlendirme kriteri alınarak bilim ile ilişkili sorunlarda AfD Partisi
liderlerinin seçkinlere karşı saf halk söylemi ve halkın genel iradesinin ihlali söylemi iklim
krizine ve Covid-19 Pandemisi durumunda bilim kurulu ve ana akım partilerin kısıtlamalarına
karşı çıkmıştır. Ekonomik çıkarları ön planda tutabilmek adına var olan bilginin
reddedilmesinin ve felaketleştirilmesinin dışında Tüfekçi’nin de altını çizdiği gibi bilgi
kirliliği oluşturacak tweet’lerine de rastlanılmıştır. SPD Partisi liderinin ise ekonomik çıkarın,
iklim krizine ve Covid-19 pandemisine yönelik kısıtlamaların ve yeni politikaların birbirini
destekleyecek politikalar olduğunu ve umut verici söylemlerde bulunduğu görülmektedir.
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Gizem Doğan
İletişim Çalışmaları – Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi
Donald Trump’ın Koronavirüs Basın Toplantısı Üzerinden Post-Truth Retorik
İncelemesi
Siyaset için önemli bir araç olan retorik, günümüzde pek çok şey gibi hakikat sonrası
dönemine göre şekillenmiş, klasik retorikten farklı noktalara odaklanmaya başlamış,
Aristo’nun önerdiği Logos kavramı çevresinde şekillenmeyen, Ethos ve özellikle Pathos’a
vurgu yapılan bir biçim halini almıştır. Bu çalışma, hakikat sonrası dönemde retorik olarak bir
infodeminin nasıl şekillendirildiğini anlayabilmek için yapılmış nitel bir retorik analizi olup,
45. Amerikan başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü’nün birlikte
düzenledikleri 23 Nisan 2020’de gerçekleştirilen basın toplantısı, belirlenen temalar üzerinden
retorik olarak incelenmiştir. Basın toplantısı, “İnkarcılık, Yalan Haber, Saçmalıklar, Ethos ve
Pathos Vurgusu, Medyaya Saldırı” temaları çerçevesinde analiz edilmiş ve dilsel
özellikleriyle birlikte incelenmiştir.
Konuşma boyunca Trump herhangi bir gerekçe veya temel sunmadan pek çok sav ortaya
atmakta, bilimsellikten tamamen uzak ve öznel bir yaklaşım sergilediğini açıkça dile
getirmektedir. Bu bağlamdaki ifadeler “Saçmalıklar” olarak kategorize edilmiştir. Gerçeği
yansıtmayan konuşmalar “yalan haber” kapsamında değerlendirilmiştir. Başkan Trump’ın
dünya ülkelerine kıyasla “lider” olduklarını ifade edişi, basına yansıyan haberlerin ve bilimsel
yayınların aksine “virüsle mücadelede büyük ilerleme kaydettikleri” iddiası gibi diğer
ifadeleri yalan haber niteliği taşımaktadır. Konuşmada duygulara ve karaktere odaklanan
yanıtlar “Ethos ve Pathos Vurgusu” başlığı altında incelenmiştir.
“İnkarcılık” başlığı altında, gerçek verilere veya doğrulara rağmen reddedilen olgulara
değinilmiştir. Trump, birçok sayısal veriye rağmen konuşmalarında ülkenin durumunun “ne
kadar iyi olduğunu” dile getirmiş, Amerika’yı diğer ülkelerle kıyaslamıştır. Gerçeklerden
uzak ve gerçeği reddeden bu gibi ifadeler “İnkarcılık” olarak ele alınmıştır. Medyaya Saldırı
kategorisinde kendisini eleştiren veya kendi görüşüne karşıt gelen sorular veya fikirler
yöneltiğinde, Trump’ın medyaya karşı direkt olarak saldırgan tavır ve yanıtlarına yer
verilmiştir.
Trump konuşmasında halkı bilgilendirmek üzere konuşması beklenirken, halkı yanlış
yönlendirme gibi bir kaygı gütmeden kişisel fikirlerine dayanarak açıklamalarda bulunmuştur.
Retorik araçlarla konuşmasını pek çok şekilde daha etkili kılmış ve yanlış bilgi yayılmasını
hızlandırmıştır.

10

2A. Hakikat Sonrası Çağda Bilgi Düzensizlikleri
Moderatör: Pınar Uyan Semerci
Gürkan Bahar
Radyo, Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı İletişim Bilimleri – Yüksek Lisans, Cumhuriyet
Üniversitesi
Türkiye'de Hakikat Ötesi Siyasal İletişim Uygulamaları: 2019 Yerel Seçimlerinin Sosyal
Medyada Propaganda ve Söylem İnşasının İncelenmesi3
Hakikat kavramı batı toplumlarında en değerli kavram olarak kabul edilmektedir. İlk çağın
düşünürleri hakikatin insanoğlu için en değerli şey olduğunu, yokluğunda ise en nefret
edilmesi gereken durum olduğuna değinmişlerdir. Hakikat yâda gerçek daha sonraki
insanoğlunun modern dönemlerinde de önemini kaybetmemiş bu yolla yeni keşifler
yapılmasına da imkân sağlanmıştır. Son yıllarda gelişen bilgi iletişim araçları sayesinde bilgi
çok hızlı yayılmaktadır. Ancak hızlı yayılan bilginin doğruluğu da bir o kadar kafa karıştırıcı
hale gelmektedir. Özellikle siyasi alanda kullanılan bilgiler de bu yönden en fazla dikkat
edilmesi gerekenler arasındadır. Hakikatin çarpıtıldığı, yalanın meşru görüldüğü siyaset
arenasında insanlar da bunlara koşulsuz inanır hale gelmiştir. Post-truth haline gelmiş ve
insanlar artık politikacıların ‘doğru olmayan’ bilgileri doğru kabul edip kullanmaya
başlamışlardır. Öyle ki Oxford sözlüğü 2016 yılında ‘post-truth’ kavramını yılın sözcüğü ilan
etmiştir. Sözlük bu sözcüğü gerçek sonrası olarak tanımlamıştır. Türkçede tam olarak karşılığı
oturmayan bu kavramın demokrasinin oluşturulması için siyasi alanda kullanılması özellikle
araştırmaya değer bir alan oluşturmaktadır. Yirminci yüzyılın sonunda ortaya çıkarak yeni
yüzyılda gelişen internet teknolojisi sayesinde genişleyen yeni medya ağı, geçmişte yalnızca
geleneksel kitle iletişim araçları aracılığıyla seçim dönemlerinde yürütülen siyasal iletişim
uygulamalarına daha farklı, daha etkili ve sürekli bir boyut kazandırmıştır. Bu nedenle,
toplum tarafından kaçınılması imkânsız bir hal alan siyasetin yapılış biçimini ve meşruiyet
kazanmak için gerçekleştirilen siyaset iletişiminde söylemlerin inşa edilme şeklini kavramak
bugün her zamankinden daha fazla önem teşkil etmektedir. Hakikatin önemsizleştiği bu
dönemde Post Truth kavramının derinlemesine araştırmanın önemi her geçen gün artmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, 21. yüzyılın ilk çeyreğinin sonuna yaklaşırken başvurulan propaganda
stratejilerinin hakikat ötesi siyaset uygulamaları ekseninde sosyal medyada nasıl vücut
bulduğu, sosyal medya platformlarında hakikat ötesi siyasi söylemlerin hangi biçimlerde inşa
edildiğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda www.teyit.org ve www.dogrulukpayi.com
sitelerinden doğruluğu araştırılıp gerçeği teyit edilen haberler araştırma örneklemi olarak
belirlenmiştir. Araştırma www.teyit.org ve www.dogrulukpayi.com sitelerinde 2019 yerel
seçim kampanyalarında yapılan haber söylemleri ile sınırlandırılmıştır. Çalışmanın araştırma
tekniği olarak eleştirel söylem çözümlemesi kullanılmıştır. Araştırmada siyasi mesajların
söylemlerine yoğunlaşılmıştır. Bu tür içeriklerin analizinde yazılı ve sözlü söylemlere
bakılacaktır. Araştırma evrenini 2019 Yerel Seçimleri Propaganda Kampanyaları ve bununla
Bu çalışma Zeynep Gültekin Akçay danışmanlığında Gürkan Bahar tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü bünyesinde hazırlanan “Türkiye’de Gerçek Ötesi Siyasal İletişim Uygulamaları: 2019 Yerel
Seçimlerinin Sosyal Medyada Propaganda ve Söylem İnşasının İncelenmesi” adlı tezden üretilmiştir.
3
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ilgili haberler oluştururken örneklem için üç büyük (İstanbul, Ankara ve İzmir) de ki yerel
seçim propagandaları ile ilgili haberler ön analiz ile belirlenmiş ve buradan kaynakla 11 haber
ele alınmıştır. Değerlendirilen haberler ile ilgili zaman bilgisinin eksik verilerek
yönlendirmeler yapıldığı, haberlerin verilmesinde olay zamanı kimler arasında gerçekleştiği
bilgilerinin verilmediği, habere göre görsellerin yönlendirme amaçlı kullanıldığı, siyasi
rakiplerin tercih edilmesi halinde mevcut olan durumdan daha kötü bir senaryonun doğacağı,
haberlerde olayların neden yaşandığına ilişkin bir sorunun sorulmadığı, paylaşılan görsel veya
bilgilerin neden yapıldığının açıklanmadığı tespit edilmiştir.

Duygu Karabulut
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi – Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi
Hakikat Sonrası Çağın Politik Yüzü Popülizmin Esamesini Okumak: İklim Krizi
Hakikat sonrası çağın politik yüzü, infodeminin kriz eşiklerindeki perde arkasındaki sırrının
ayyuka çıktığı yer olarak zaman ve mekânı aşan popülizmler; günümüz dünyasının kırılgan
zemininde, yeni medya kanalları aracılığıyla bilginin epistemolojik değeri ile gerçekliğin
ontolojik değeri arasındaki ayrımın aşınmasına neden olmaktadır. Bu anlamda; bu çalışmada
popülizm performansa dayalı bir sahnede (Moffitt, 2020: 136), icracının yankı odalarında,
filtre balonlarıyla, algoritmalarla bilginin iktidarını (Foucault, 2003: 35) sorgulatan
gelişmelerle beraber iklim krizinin “büyük” hakikat olmasının “çevrimiçi” ortamdaki
yansımalarını, “hakikatin kaybedilmesi” bağlamında incelemeyi hedeflemektedir. Bunu
yaparken postmodern anlatının teorik çerçevesinden yararlanarak “hakikat sonrası çağ”
nitelendirmesinin boyutlarını tartışmaya açacaktır. Bilgi-düzen-iktidar kıskacında infodeminin
medya özelinde illüzyon, spin, dezenformasyon ve mezenformasyon pratikleriyle bizzat
icracının eliyle nasıl dolaşıma sokulduğuna ve izleyicilerin karşılıklı edimsel ilişkileri
doğrultusunda etkileşimsellik ile nasıl palazlandığına dair bir popülizm okuması
gerçekleştirilecektir. Hakikat sonrası çağın politika ile popülizm duraksamasında kurduğu
yakınsamaya Waisbord (2018: 2), “popülist siyasetin yükselişi, çağdaş siyasetin ayırt edici bir
özelliği olarak hakikat sonrası iletişimin belirtisidir” diyerek dikkat çeker. Bu değerlendirme,
çalışma boyunca göz önünde tutulacaktır. İletişim temelinde, dijimodern dünyanın dijital
popülistlerinin siyasi eylemliliğinin, “çevrimiçi” bir aktivizmle sınırlı kalmayıp siyasi
eylemin ilkel alanından gerçek hayattaki tezahürlerine sıçrayışı ise dış politika hamleleriyle
belirginleşir.
İç
politikadaki
karşıt
anlatıları
kutuplaştırma
ereğiyle
önemsizleştirme/değersizleştirme/trolleme dolaylarında gezinerek dış politikada taraftar
bulmak ve kendi “halk”ını homojenleştirerek kamuoyu oluşturmak adına atılan adımlar
kritiktir. Hakikat sonrası çağın medya ile ilintisi, “popülizmin yükselişi iç politikada
hakimken, dış politikada normatif bir iklim siyasetinin oluşması imkanlar dahilinde midir?”
sorusundan hareketle ele alınacaktır. Kavramsal çerçevesini bu tartışmalar minvalinde kuran
çalışma, odak noktası olarak popülizmle ilintilendirilerek bilimsel bilgi ve bilim karşıtlığı
temelinde iklim krizini yanlış bilgi, inkar, çarpıtma, algı ve manipülasyon ekseninde ardındaki
saiklerle irdeleyecektir. Güvensizlik, belirsizlik, yönetimsizlik sarmalında iklim krizi
dünyanın farklı yerlerinde, farklı şekillerde tecrübe edilmiştir. Kanada’yı kasıp kavuran sıcak
hava dalgaları, Almanya, Belçika, Orta Avrupa’daki seller, Sibirya tarihinin en büyük
yangınları, Meksika Körfezi açıklarındaki İda kasırgası, Türkiye’deki orman yangınları,
seller, müsilaj, kronik kuraklık, bitki örtüsünün erimesi gibi felaketler serisi kriz anlarının
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tetikleyicisi olmuştur. Kriz zamanlarında, yeni medyada, medya diliyle her bir verinin 0 ile 1
dizilerinden oluşan bitlere dönüşerek iletilen dijital kodlar farklı veri tabanlarında hiper
metinleri açıklarken, hakikat sonrası çağın imgelere dayalı “hiper gerçeklik” (Baudrillard,
2016b: 15) ile bağıntısını düşündürmektedir. Enformasyon yığına dönüşürken, popülist
söylemin yığınlarını bir arada tutan tutkal işlevi görmektedir. Bu bağlamlarda, iklim
politikaları ABD’nin Trump ve Biden başkanlık dönemleri iklim krizine karşı takınılan tavır
COP26 İklim Zirvesi’ne giden süreç temelinde değerlendirilecektir. İklim krizinin derinlikleri
vahameti üzerinden düşünüldüğünde, eskinin öldüğü fakat yeninin doğamadığı
interregnum(Gramsci, 1971) kavramı hakikat sonrası çağda infodemi ve bilgi düzensizlikleri
kapsamında yeni anlamlara ve anlamlandırılmalara açılacaktır.

Onur Aslan
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Doktora, İstanbul Üniversitesi
Eko-eleştirel Perspektiften İklim Krizini Yeniden Okumak: Yaşar Kemal Edebiyatında
Yer Alan İnsan-Doğa İkiliği ve Güncel İklim Politikalarında Post-Truth
Bu çalışmada uluslararası alanda ve bireysel düzeyde söylemsel bir pratik olarak karşımıza
çıkan iklim krizi algısı ile eleştirel teorinin bu söylem karşısındaki argümanları eko-eleştirel
perspektiften incelenmiştir. İncelemede, Türkçe literatürdeki eko-eleştiri çalışmalarının en
çok referans verdiği isimlerden biri olan Yaşar Kemal’in yazdığı metinler merkeze alınarak
bu iki bakış açısının karşıtlığına somut bir zemin sunulmuştur. Tartışmanın birinci bölümünde
iki tema öne çıkarılmıştır. Bu temalardan ilkinde Teneke, Deniz Küstü, Kuşlar da Gitti, Yanan
Ormanlarda Elli Gün ve İnce Memed metinleri üzerinden doğa-insan ilişkisine yönelik çeşitli
tartışmalar sunulmuştur. İkinci bölümde ise buradaki doğa miti anlayışından doğan
depolitizasyon sürecinin bir çözümlemesi yapılmıştır. Buradan hareketle eleştirel teorinin
ekoadalet ve eko-eşitlik ile yerellik/evrensellik tartışmaları özelinde, uluslararası alandaki
hâkim iklim değişikliği anlatısına getirdiği eleştirilerin Yaşar Kemal edebiyatındaki sembolik
değeri incelenmiştir. İkinci bölümde ise Yaşar Kemal üzerinden kurulan bu eko-eleştirel
okumanın sunduğu çerçevede öncelikle mevcut post-truth tartışmalarına eleştirel bir yaklaşım
getirilerek, kavramın içeriğine yönelik yeni bakış açısı sunulmuştur. İkincil olarak hâkim
iklim politikalarında benimsenen doğa-insan ilişkisi ve yerellik/evrensellik fikirlerinde posttruth kavramının yansımaları araştırılmıştır. Son aşamada ise çalışma içerisinde genel olarak
hâkim iklim anlatısına paralel bir biçimde yapılan eko-eleştirel yöntem temelli Yaşar Kemal
okumalarına yer verilerek, hem bu incelemelerdeki tezatlıklar üzerinden literatürde bulunan
tartışmanın genişletilmesi amaçlanmış hem de iklim politikalarındaki post-truth
yansımalarının bu çalışmalara nasıl nüfuz ettiği anlaşılmaya çalışılmıştır.
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2B. Komplo Teorileri
Moderatör: Emre Toros
Didem Gölbaşı
İletişim Bilimleri – Yüksek Lisans, Kadir Has Üniversitesi
Türkiye Bağlamındaki Komplo İnançlarını Belirleyen Faktörler: Medya Kaynaklarının
Kullanımı, Partizanlık ve Komplocu Düşünce
Komplo teorileri, önemli bir siyasi veya sosyal olayın nihai nedenini; güçlü kişi, grup veya
kuruluşlar tarafından art niyetli amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen gizli bir plan olarak
değerlendiren açıklamalar olarak tanımlanmaktadır. Komplo teorilerine olan inanç, insanlar
arasında şüphe ve güvensizlik yaratarak demokrasinin sağlığını etkileyebilir, aynı zamanda
toplum içindeki kutuplaşmayı arttırabilir. Türkiye, bu konuda dikkate değer bir bağlam
oluşturmaktadır; çünkü komplo inançları, Türkiye'de artan düzeyde parti odaklı siyasi ve
toplumsal kutuplaşmayı karşılıklı olarak güçlendirme potansiyeline sahiptir. İktidar partisinin
ana akım medyadaki hakimiyeti, hükümet karşıtı ve hükümet yanlısı haber medyası
arasındaki net ayrım, sosyal gerçekliklerin taraflı yorumlarını besleyebilecek kutuplaşmış
medya ortamının varlığını göstermektedir.
Yüksek lisans tez projesi kapsamındaki bu çalışma, belirli psikolojik, politik faktörlerin ve
farklı haber medyası kaynaklarının kullanımının Türkiye’de son yıllarda gerçekleşen önemli
sosyal olaylar hakkındaki komplo teorilerine olan inancı nasıl belirlediğini araştırmaktadır.
Komplo inançlarının politik taraflılığından yola çıkarak Türkiye’deki kutuplaşmış medya
ortamının toplumsal topografyası ile hükümet taraftarı ve hükümet karşıtı çizgide yer alan
komplo inançlarının ilişkisini irdelemeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, çalışma, Türkiye
bağlamındaki komplo inançlarını haber medyası kullanımıyla birlikte ele alarak Türkiye
medya araştırmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Komplo teorileri üzerine var olan akademik çalışmalardan hareketle bu çalışmada araştırılan
faktörler; partizanlık, komplocu düşünme eğilimi, haber medyası kullanımı, siyasete olan ilgi
ve sosyodemografik değişkenler olarak belirlenmiştir. Buradan yola çıkarak araştırma
sorularından birkaçı şöyledir: “Hangi faktörler Türkiye bağlamındaki komplo inançlarını
belirlemektedir?”, “Belirleyici faktörlerden hangileri komplo inancıyla daha kuvvetli
ilişkilenmektedir?”, “Hükümet yanlısı ve hükümet karşıtı çizgideki komplo teorilerine inanan
insanlar, farklı haber medyası kaynaklarının kullanımı açısından nasıl farklılık
göstermektedir?”, “Komplocu düşünme yatkınlığı, partizanlık ve komplo inancı arasındaki
ilişkiyi etkiler mi?”.
Amerika ve diğer batılı ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye'de komplo inançları konusunda
sınırlı niceliksel akademik araştırma bulunmaktadır. Toplum sağlığı endişelerini artıran
COVID-19 komplo teorilerinin yaygınlaşması nedeniyle Türkiye'de koronavirüs üzerine olan
komplo inançları hakkında artan sayıda araştırma olmasına rağmen, toplumsal ve siyasal
olaylar hakkındaki komplo inançları daha çok teorik olarak ele alınmıştır. Buradan hareketle
araştırma, kolayda örneklem yoluyla niceliksel bir çevrimiçi anket çalışması olarak
tasarlanmıştır ve veri toplama aşamasındadır. Bu yönü ile Türkiye bağlamındaki komplo
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inançları konusunda niceliksel veri sağlamayı hedefleyerek alanındaki öncü çalışmalardan biri
olacaktır.

Dilale Öz Dönmez
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi – Doktora, Koç Üniversitesi
Demokrasi Krizinde Komplo Teorilerini Araştırmak
Günümüzde komplo teorileri marjinal çevrelere has, çoğunlukla patolojik bir olgu olmaktan
çıkmış, neredeyse her insanın maruz kaldığı, günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir.
İnfodemi, hakikat sonrası çağı ve COVID-19 salgınıyla birlikte görünürlüğü artan komplo
teorileri ve bu teorilere olan inanç, farklı disiplinlerden sosyal bilimciler tarafından
araştırılmaktadır. Bu sunum, süregelen doktora tez çalışmasının bir parçası olup komplo
teorilerinin nasıl tanımlandığı, çalışıldığı ve önemi hakkında bir rehber sunma amacı
taşımaktadır.
Sunumun dayandığı bu tez çalışması, komplo teorilerinin siyaset ve demokrasi ile ilişkisini ve
komplocu zihniyetin olası siyasi sonuçlarını keşfetmek amacıyla iki ana araştırma sorusu
üzerinde durmaktadır: Komplocu zihniyet, vatandaşların siyaset ve demokrasi algılarını nasıl
etkiler? Komplo teorilerini kullanarak siyasi elitler nasıl bir siyaset ve demokrasi anlayışı
resmederler? Sunumda, bu sorular çerçevesinde literatürdeki bulgular, farklı
kavramsallaştırmalar, araştırma yöntemleri ve eksiklikler tartışılacaktır.
Komplo teorilerine olan inanç uzun zamandır psikoloji disiplini tarafından araştırılmaktadır.
Fakat, vatandaşların sıklıkla komplo teorilerine başvurmasının siyasi bağlamda bize ne
anlattığı sorusu, son yıllarda siyaset bilimcilerin ve sosyologların da ilgisini çekmeye
başlamıştır. Bilgi düzensizliklerinin bu denli arttığı, populist liderlerin oldukça rağbet
gördüğü ve demokrasiden bir hayli uzaklaşıldığı bir dünyada komplo teorilerinin
yaygınlaşması bu konuyu çalışılmaya değer ve önemli kılmaktadır. Bu sunumun ana odağı,
ana akım siyasetin önemli bir bileşeni olarak ele alınan komplo teorilerinin ve onlara olan
inancın günümüz siyaseti, demokrasisi ve bireyin siyasetle olan ilişkisi hakkında bize neler
söylediği olacaktır.
Literatürde komplo teorilerinin tanımı ve kavramsallaştırılması üzerine bir uzlaşı sağlanamasa
da sosyal bilimcilerin farklı bulguları ve iddiaları gelecekteki araştırmalara yol
göstermektedir. Komplo teorilerine olan inanç ve komplocu zihniyet üzerine çalışmalar genel
olarak iki gruba ayrılabilir. İlk grupta sosyal bilimciler, bireylerin neden komplo teorilerine
inandıklarını, hangi bireylerin inanmaya daha yatkın olduklarını ve komplo teorilerine olan
inancın başka inançlarla ve kişilik özellikleriyle olan ilişkisine odaklanmaktadır. İkinci grupta
ise araştırmacılar, komplo teorilerinin siyasi elitler tarafından kullanımı, bu teorilere
inanmanın ve komplocu zihniyetin olası sonuçları ve etkileri üzerine çalışmaktadır. Bu
sunumun ana odağı ikinci gruptaki araştırmalar üzerinedir. Buradan hareketle bu sunum,
demokrasi krizinde komplo teorilerine inanmanın işlevini ve rolünü tartışmayı
amaçlamaktadır.
Günümüzde son derece yaygın olan komplo teorilerinin, işleyen bir demokrasi için neden
yıkıcı sonuçlara sahip olabileceği sorusu günümüz demokrasi krizini anlamlandırmak ve
anlatabilmek için elzemdir. Komplo teorilerinin kamusal alanda bir hayli yaygın olması
bizleri meşruiyeti büyük ölçüde zarar gören demokratik kurumların, itibarsızlaştırılan bilim
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kuruluşlarının ve insanlarının, güvenilirliği sarsılan siyasetçilerin ve eylemleriyle siyaseten
hiçbir şeyi değiştiremeyeceğine inanan kitlelerin olduğu bir dünyaya götürmektedir. Böyle bir
dünyada demokrasinin oynanan tek oyun olduğundan veya olacağından bahsetmek oldukça
güçtür.
Özetle, bu sunumda hem demokrasi krizi çerçevesinde komplo teorilerine bir bakış imkanı
sağlanacak hem de Türkiye’nin neden komplo teorilerini çalışmak için uygun bir vaka olduğu
tartışılacaktır.

Pınar Karaca
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık – Doktora, İstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul Sözleşmesi’nin Feshi Sürecinde Üretilen Komplo Teorileri
İstanbul Sözleşmesi, uluslararası düzeyde kadına yönelik şiddeti ve genel olarak ev içi şiddeti
önleme noktasında ilk hukuki belge olma özelliği taşımaktadır. Sözleşme, eşitlik ilkesi
bağlamında toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti engellemek, şiddet oluşumlarını kapsamlı bir
şekilde soruşturmak ve kavuşturmak usulüne bağlıdır.
Türkiye Cumhuriyeti de toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemek amacıyla 11 Mayıs 2011
tarihinde İstanbul Sözleşmesi’ni, İstanbul’da Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısıyla
imzaya açmıştır.
24 Kasım 2011’de TBMM’de oybirliğiyle kabul edilen sözleşmeyi ilk imzalayan ülke Türkiye
Cumhuriyeti olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti sözleşmeyle birlikte kadına yönelik şiddet ve ev
içi şiddete karşı alınacak önlemler ve yaptırımlar yönünden birçok ülkeye örnek teşkil etmeye
başlamıştır.
Ayrıca etkili ve kapsamlı bir sözleşme olduğunu her defasında dile getiren dönemin siyasi
liderleri, Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni bir çağın başlayacağı ifadelerine yer vermiştir. Adalet
ve Kalkınma Partisi (AKP) genel başkanı ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ise
“Sözleşmeye taraf olunması, ülkemizin gelişen uluslararası saygınlığına olumlu katkıda
bulunacaktır'' ifadeleriyle sözleşmeye taraf olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştır.
Bu süreçte Millî Eğitim Bakanlığı’nca gerçekleşen toplumsal cinsiyet eğitimleri, YÖK’ün
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi, oluşumları Türkiye Cumhuriyeti’nde toplumsal
cinsiyet eşitliği adına atılan adımlar olarak tarihe geçmiştir.
Fakat yeniliklerden ve projelerden hoşnut olmayan sağ muhafazakâr kesimler, siyasi aktörler
ve kanaat önderleri, İstanbul Sözleşmesi’nin ne olduğu konusunda söylem geliştirerek komplo
teorilerini basın ve medya organları aracılığıyla kamuoyuna sunmuştur. Medya aracılığıyla
aktarılan komplo teorileri ise sözleşmenin kabulüyle kadına yönelik şiddetin arttığı, aile
yapısının bozulduğu, sözleşmenin dış güçlerin eliyle Türkiye Cumhuriyeti’ne dayatıldığı,
cinsiyetsizleştirdiği, eşcinsel evliliklerin önünü açacağı yönünde gelişmiştir.
Komplo teorilerine bağlı olarak sözleşmenin yürürlükte olduğu on yıl boyunca da tartışmalar
devam etmiş, gündem oluşturulmuş ve sözleşmeden Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrılması
gerektiğine dair açıklamalarda bulunulmuştur.
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Sözleşme, kadına yönelik şiddeti toplumsal cinsiyet temelli ele aldığından ve temel hak ihlali
ve ayrımcılık olarak gördüğünden toplumsal cinsiyet bakış açısına sahip olmayan sözleşme
muhalifleri için tehlikeli görünmüştür. Bu sebeple sözleşme muhaliflerinin toplumsal cinsiyet
olgusunu reddettiği, kamuoyunu yanlış bilgilere ve komplo teorilerine maruz bıraktığı ve
toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlere zemin hazırladığı düşüncesi çalışmada irdelenmektedir.
Buna bağlı olarak, toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler bağlamında basın ve medya organları
aracılığıyla kanaat önderlerinin ve siyasi aktörlerin söylemleri, komplo teorilerini açıklamak
için önemli bir aşamadır. Bu nedenle çalışmada, Şubat 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nin gözden geçirilmesi
gerektiğine dair açıklaması üzerine siyasi aktörler ve kanaat önderleri tarafından geliştirilen
söylemler, 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tek taraflı sözleşmenin
feshi kararı boyunca analiz edilecektir.
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3A. İnfodeminin Toplumsal Etkileri
Moderatör: Emre Erdoğan
Yavuz Bülent Bekki
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi – Doktora, Kocaeli Üniversitesi
Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi’ne Yönelik Tepkilerdeki Alternatif Hakikat Yaratımı
Türkçede Post-truth kelimesine karşılık olarak hakikat sonrası, hakikatin önemsizleştirilmesi,
alternatif hakikat, hakikatin yitimi veya gerçeklik ötesi gibi kullanımlara denk gelmek
mümkündür. Post-truth kavramı ile anlatılmak istenense objektif gerçeklikten ziyade kişisel
duygu ve inançlara hitap edecek şekilde bir bilginin değiştirilmesi ve kamuoyunun bu yeni
bilgiye kanalize edilmesidir.
Alternatif hakikat yaratımı, kamuoyunun ilgisini çeken herhangi bir konunun manipüle
edilmesi ve o konuda toplumsal fikrin istenen tarafa yönlendirilmesinin sağlanmasıdır. Bu
yönlendirme sürecinde hitap edilen topluma göre bir alet çantasına ihtiyaç duyulur. Söz
konusu alet çantasında genellikle toplumun sinir uçları ve hassasiyetlerini uyaracak
materyallere yer verilir. Bu yapılırken toplumu oluşturan bireylere tikel örnekler sunularak
bireylerin empati yapması beklenir. Empatinin kurulması ile birlikte kişisel çıkar, toplumsal
çıkarın önüne geçer ve böylece yaratılmak istenen manipülasyon hayata geçirilmiş olur.
Alternatif hakikatlerin sorgulanmaksızın kabul edilmesinin sonucunda da ortaya kaynağı
belirsiz bilgi kanalları ve bu kanalların oluşturduğu bilgi havuzları çıkar. Sosyal medyanın
etkisi de burada kendini hissettirir. Ortaya atılan herhangi bir fikrin yayılmasında kazandığı
ivme, sosyal medyanın devreye girmesiyle katlanır. Bunun sonucunda da bilgi kirliliği ve kirli
bilginin kontrolsüz yayılımı infodemiye neden olur. Bu sebeple herhangi bir kişinin, karşısına
çıkan rastgele bir konuda asgari düzeyde bilgiye sahip olması imkânsız olduğu için infodemi
kolayca yayılma imkânı bulur.
Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik tepkilerde ortaya konan argümanları
sorunsallaştıran bu çalışma, “Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi’ne Yönelik Tepkilerin
Netnografik Analizi” başlıklı yüksek lisans tezinde toplanan verileri kullanarak söz konusu
argümanların yarattığı alternatif hakikatleri inceleme konusu edinmiştir. Bu bağlamda,
sözleşme karşıtlarının Twitter paylaşımları üzerinden kadının beyanı esastır karinesi ve
nafaka konularında ürettikleri argümanların alternatif hakikat yaratımına oluşturdukları
örnekler eleştirel söylem analizi ile incelenerek sunulmuştur.
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Laçin Nisbet
İletişim Bilimleri – Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi
İnfodeminin Sanal Linçe Etkisi: Sanal Linçe Dezavantajlı Grup Savunucularının
Gözünden Bakmak
Web 2.0 sonrası İnternet kullanımının kolaylaşmasından sonra geliştirilen sosyal medya
mecraları, hayatın her alanına ve anına dâhil olarak bireyin günlük hayat rutinleri üzerinde
ciddi bir etkiye sahip olmuştur. Söz konusu mecraların kendi içinde, fiziki hayattakine benzer
fakat kendine has özellikleri de içinde barındıran yeni bir sanal-sosyal çevre oluşturduğu
söylenebilir. Bu sanal-sosyal çevreler, sosyal medya mecralarının kendine has özelliklerinden
biri olan kişiselleştirilmiş ana sayfa özelliğinin de etkisiyle giderek kendi içlerine kapanmakta
ve sürekli kendi seslerinin yankılarını duydukları küçük fanuslara hapsolmaktadırlar. Sosyal
medya kullanıcıları kendi sanal-sosyal çevrelerinde sürekli kendi fikirlerinin onaylandığını
duydukça bu fikirlerin kalıp yargılara dönüşmesi kolaylaşmakta, kalıp yargıları destekleyen
yanlış bilgilerse bu sanal-sosyal çevrelerde hızlıca yayılmak için elverişli bir ortam elde
etmektedir.
Linçin en temel özelliği yarı-bilinçli hatta bilinçsiz diyebileceğimiz bir kitle tarafından
gerçekleştiriliyor olmasıdır. Sosyal medyanın kişiselleştirilmiş ana sayfa özelliği kitlelerin
oluşması için müsait bir ortam hazırlar. Sonrasında linçin gerçekleşmesi için kitlenin iktidar
addettiği kişi ya da kurumun konuyla ilgili tetikleyici bir açıklamasının ardından gelen
provokatif bir söz/davranış yeterli olmaktadır. Kalıp yargıların da etkisiyle çok fazla sanal
linçe maruz kalan dezavantajlı kişi ya da grupların -fiziki hayatta da olduğu gibi- seslerini
duyurması diğer kişi ve gruplara nazaran çok daha meşakkatli bir süreçtir. Buradan yola
çıkarak dezavantajlı grupların savunuculuğunu yapan yedi farklı dernek ve vakfın sosyal
medya sorumluları ile yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir.
Görüşmelerde sanal linçin gerçekleşme aşamaları ve etkenleri üzerinde durulmuş, yanlış
ve/veya çarpıtılmış bilgilerin kitleleri bu yönde nasıl etkilediği araştırılmıştır. Sanal linçin
tetikleyicilerinden biri olan yanlış bilgi yayılımının, sanal linç özelinde dezavantajlı gruplar
üzerindeki sonuçlarına da odaklanılarak yanlış bilginin kalıp yargılar oluşturma ve sonucunda
şiddete yönelme ile sonuçlanabileceği tartışması yapılmaktadır. Yanlış bilginin yol
açabileceği durumlar örneklendirilerek, öneminin anlaşılması ve bu vesileyle çözüm
yollarının önünün açılması amaçlanmaktadır.

Şaban Çaytaş
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Doktora, Marmara Üniversitesi
Suçluyu Aramak: Göçmenlerle İlgili Yayılan Yanlış Bilgilere İlişkin İçerik Analizi
Dünyada olup bitenler hakkındaki bilgileri televizyondan, gazeteden, radyodan veya sosyal
medya kanallarından elde ediyoruz. Toplumda, bizden olmayan kişi veya gruplara yönelik
algılarımız da çeşitli temas yöntemlerinden ziyade medya aracılığıyla edindiğimiz bilgilere
dayanıyor. Peki bu bilgiler yanlış olduğunda algılarımız ve tutumlarımız nasıl oluşuyor?
Karar verme süreçlerimiz nasıl etkileniyor?
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Yanlış bilgiler bizlerin dünyada olup bitenlere yönelik algılarımızı ve kararlarımızı önemli
ölçüde etkiliyor. Aşı ile ilgili yanlış bilgiler sağlıkla ilgili yanlış kararlar almamıza; iklim
değişikliği ile ilgili yanlış bilgiler iklim değişikliğine karşı önlem almamamıza veya önlemleri
engellememize yol açabiliyor. Yayılan yanlış bilgiler “öteki” olarak tanımlanan bir grubu
hedeflediğinde ise kalıp yargılar, önyargılar ve algılar bu yanlış bilgiler aracılığıyla
şekillenebiliyor ve toplumsal uyumu engelliyor. Elbette, kalıp yargılar da ön yargılar da
sosyal olarak inşa ediliyor. Bu inşa süreci “öteki” olarak tanımlanan gruplar hakkında yanlış
bilgiler üzerinden şekillendiğinde tutum ve davranışlar onları dışlamaya, ötekileştirmeye
yönelebiliyor. Bu da birlikte yaşamayı zorlaştırıyor.
Bu çalışma da Türkiye’de öteki olarak yaşayan ve kültürleri, sosyal yaşamları, görüşleri
önemsenmeden ya da temas edilmeden çeşitli kalıp yargılarla ve önyargılarla tanımlanan
göçmenlerle ilgili yayılan yanlış bilgileri mercek altına almayı amaçlıyor. Çalışma,
göçmenlerin medyada nasıl temsil edil(me)dikleri, göçmenlere yönelik nefret söylemi,
yerleşiklerin göçmenlere yönelik tutum ve algıları literatürleri içerisinde yanlış bilgilerin
rolünü tartışmayı hedefliyor. Bunu araştırmak için de şu sorulara cevap arıyor: Göçmenlerle
ilgili yanlış bilgileri kim üretiyor ve kim paylaşıyor? Bu bilgileri üreten ve paylaşanların ne
tür motivasyonları var? Yanlış bilgiler nerede yayılıyor? Yanlış bilgiler hangi temaları
içeriyor?
Çalışma, Türkiye’de doğrulama faaliyeti yürüten Teyit.org’un arşivini kullanarak 2017-2021
arasındaki dört yıllık dönemde göçmenlerle ilgili yayılan yanlış bilgileri; yayıldıkları
platformları, bu bilgileri kimlerin yaydığı, yayılan yanlış bilgilerin türleri ve temaları
çerçevesinde içerik analizi yöntemiyle inceleyecektir. Çalışmanın incelediği zaman aralığı,
doğrulama kuruluşunun çalışmalarına başladığı 2017 yılından günümüze kadar olan dönemi
kapsamaktadır.
Elde edilen bulgulara göre göçmenlerle ilgili yayılan yanlış bilgiler çoğunlukla dijital
platformlarda yayılmaktadır. Yanlış bilgileri yayan aktörler ise çoğunlukla anonim hesaplar
olmakla birlikte siyasetçilerin de çeşitli yanlış bilgileri sosyal medya platformlarında
yaydıkları görülmüştür. Yanlış bilgiler gerçek anlamından saptırılarak hatalı ve yanlış bir
bilgilendirmeye yönlendirilen çarpıtma içeriklerden oluşurken ekonomik ve güvenlik-şiddet
temalarında yanlış bilgilerin daha fazla yayıldığı gözlemlenmiştir. Yerleşikler ile göçmenler
arasında bir arada yaşama pratiklerinin gelişmesinde en önemli engellerden biri olan temas
eksikliği ve “ötekini” tanımama yanlış bilgilerin yayılmasıyla yanlış algıların üretilmesine ve
önyargılara neden olmaktadır. Göçmenlerle ilgili yayılan yanlış bilgilere karşı mücadele
etmek ve bu yanlış bilgilerin yayılmasını engelleyerek doğru tanı(n)mayı sağlamak, toplumsal
kabul düzeyini yükseltmek ve uyumu artırabilmek için oldukça önemlidir.
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3B. Dezenformasyon ve Doğrulama
Moderatör: Bilge Şenyüz
Fırat Ata
Gazetecilik – Doktora, Selçuk Üniversitesi
Hakikat Sonrası Çağda Haber Doğrulama Platformları
Hakikat sonrası/ötesi kavramı, “nesnel gerçekler yerine duygu ve inançların ön plana
çıkarıldığı” diğer bir ifadeyle “insanların gerçeklerden daha çok duygu ve inançlara cevap
verdiği” durumları ifade etmektedir. Zamansal açıdan literatürde 1990’lı yıllarda
tanımlanmaya başlanan hakikat sonrası kavramı, 2016’da Oxford Sözlüğü tarafından yılın
kelimesi olarak seçilmiştir. Toplumsal alanlar açısındansa hakikat sonrası kavramı, ilk olarak
siyaset alanındaki gerçeklerin seçmenler tarafından reddedilmesiyle ön plana çıkmaya
başlamıştır. Siyasetin ardından birçok toplumsal alanda da (ekonomi, kültür, sanat ve spor
vb.) karşılık bulan kavram, günümüzün hakikat sonrası çağ olarak adlandırılmasını
sağlamıştır.
Genel çerçevesi belirtilen hakikat sonrası çağda merkezi alanlardan biri de haberciliktir.
Çünkü toplumsal gerçekliğin çarpıtılması haberde yer alan bilgilerin gerçeklikle olan
ilişkisine de yansımaktadır. Hakikat sonrası çağda haberde yer alan bilgilerin gerçekliği yeni
formlarla (yalan, sahte) okura sunulmakta; kasıtlı veya kasıtsız olarak kullanılan sahte/yalan
bilgiler, haber gerçekliğini tehdit etmektedir. Bu tehdit unsuru, haberciliğin/haber metninin
güvenirliliğini olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla hakikat sonrası çağda hem üretenlerin
hem de tüketenlerin haber doğrulama konusunda bilgili/bilinçli olması önem arz etmektedir.
Bu tebliğ çalışmasının konusu, hakikat sonrası çağda haber doğrulama sürecinde kaynak
olarak başvurulabilecek platformlardır. Çalışmada, haber doğrulama platformlarını
tanımlamak amaçlanmaktadır.
Doğrulama platformları, “içerik ve iddia” gerçekliği üzerine çalışan/değerlendirmeler yapan
kuruluşları ifade etmektedir. 2021 yılı itibariyle Dünya genelinde yaklaşık olarak 350
doğrulama platformu aktif olarak içerik ve iddia analizi yapmaktadır. Doğrulama platformları,
ölçüm yaptıkları alanlara göre üç grupta toplanmaktadır. Birinci kategoride “Snopes.com,
Hoax-Slayer, ThruthOrFiction.com, HoaxBusters, Viralgranskaren-Metro” adlı çevrimiçi
söylentilerle ve aldatmacalarla ilgilenen platformlar bulunmaktadır. İkinci kategoriyi
“FactCheck.org, PolitiFact, The Washington Post’s Fact, Checker, CNN Reality Check ve
Full Fact” gibi politik ve kamu iddialarıyla ilgilenen platformlar oluşturmaktadır. “StopeFake,
TruthBeTold, #RefugeeCheck, Climate Feedback, Brown Moses Blog” gibi platformları
içeren üçüncü kategorideyse belirli konularla veya tartışmalarla ilgilenilmektedir.
Belirtilenlere ek olarak The International Fact-Checking Network (Uluslararası Gerçek
Kontrol Ağı), adlı doğrulama platformuna ayrıca değinmek gerekmektedir. Uluslararası
Gerçek Kontrol Ağı, 2005 yılında kurulan ve bilgi denetçileri arasında köprü görevi üstlenen
bir doğrulama platformudur. Uluslararası Gerçek Kontrol Ağı, kendi doğrulama süreçlerini ve
kriterlerini taşıyan platformlara “imza yetkisi” vermektedir. Bu imza, doğrulama
platformlarında prestijli göstergelerden birini oluşturmaktadır. Türkiye’deyse ön plana çıkan
doğrulama platformları arasında “Doğruluk Payı, Teyit, Fact-Checking Turkey, Günün
Yalanları, Malumatfuruş ve Yalansavar” bulunmaktadır. Belirtilen doğrulama
platformlarından “Doğruluk Payı ve Teyit”, Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı’nın imzacısı
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Dünya genelinde ve Türkiye özelinde tanıtılmaya çalışılan doğrulama platformlarının
“habercilik, doğruluk, gerçeklik ve güven” kavramları arasındaki ilişkiye olumlu etkide
bulunması öngörülmektedir. Haber üreticileri ve tüketicileri, kullanmak istedikleri bilgi, içerik
ve iddiaları doğrulama platformları aracılığıyla teyit edebilir. Böylece hakikat sonrası çağda
belirgin bir özellik olarak karşımıza çıkan duygu ve inançların önceliği sınırlandırılabilir.
İnsanlar/okurlar, doğrulama platformlarının da katkısıyla inanmak istediklerini doğru kabul
etmek yerine; doğruların kişisel inançların ötesinde bir gerçekliğe dayandığının farkına
varabilir.

Ayda Sezgin
Uluslararası Politik Ekonomi – Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi
Doğrulamanın Ekonomi Politiğini Tartışmak
Günümüz bilgi ekosisteminde, çevrimiçi enformasyonun ciddi bir biçimde artması bilginin
üretimi ve dağıtımı üzerine çeşitli tartışmaları ve bilgi kirliliği, yanlış bilgi, gerçeğin
önemsizleşmesi gibi çeşitli sorunları beraberinde getirmiştir. Dijitalleşmeyle beraber yeni bir
boyuta geçen bu ekosistemde özellikle doğal afetler, salgınlar, şiddet/terör olayları gibi kriz
zamanlarında, toplumsal infial yaratan olaylarda, yeterli ve doğru bilginin eksik olduğu veya
bilgiye erişimin çok kısıtlı olduğu belirsizlik durumlarında hızlı, etkin, doğru ve şeffaf bir
biçimde bilgi akışını sağlamak oldukça kritik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yanlış
bilgiyle mücadelenin araçları olan doğrulama, doğruluk kontrolü ve çürütmenin bu kritik
konunun temel sac ayaklarını oluşturduğunu ileri sürebiliriz. Bu çerçevede bu çalışmada
temel olarak, son yıllarda ciddi bir biçimde doğrulama-doğruluk kontrolü alanına dahil olan
Google ve Facebook gibi büyük şirketlerden hareketle doğrulamanın ekonomi politiğini
tartışmak amaçlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda, planlanan çalışma iki bölümden oluşacaktır. İlk bölümde, günümüz
bilgi ekosisteminin yapısı ve özellikleri kısaca aktarılıp, doğrulamanın önemi ele alınacaktır.
İkinci bölümde ise, Facebook ve Google üzerinden doğrulamanın ekonomi politiği tartışmaya
açılacaktır. Facebook ve Google yanlış bilgiyle mücadele adına IFCN (International FactChecking Network-Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı) üyesi birtakım teyit standartlarını
barındıran doğrulama kuruluşları ile birlikte çalışmakta ve bu kuruluşları fonlamaktadır. Diğer
yandan da Facebook ve Twitter gibi algoritmaların yanlış bilgiyi ve yalan içeriği yaydığı
bilinmekte ve son yıllarda pandemi dönemiyle daha da derinleşen bilgi ekosistemi
sorunlarının sonucu olarak çokça tartışılmaktadır. Bu bağlamda buradaki çelişkiyi tartışmak
çalışmanın ana odağını oluşturacak, yanlış bilgiyle mücadele ve değişen bilgi ekosisteminin
neden çok boyutlu olarak tartışılması gerektiği işaret edilecektir. Son olarak, bu tartışmanın
bir parçası olarak, algoritmalar, veri zenginliği/bolluğu (big data) ve yapay zeka konuları
işlenecek, günümüzün enformasyon ekosistemi dijital kapitalizm ve enformasyon kapitalizmi
gibi literatürde oldukça yeni konulara referansla irdelenecektir.
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Kitlesel algı yönetimi ve manipülasyona yönelik etkili bir propaganda aracı olarak kabul
edilen dezenformasyon, enformasyonun önem kazandığı ve kitle iletişiminin elektronik
medya ekosistemi dahilinde çeşitlendiği ve yaygınlaştığı bir dönemde farklı boyutlara
taşınarak etkinliğini ve yayılım hızını arttırmıştır. Bilgi Toplumu olarak nitelendirilen bir
dönemde yeni medya teknolojilerinin sağladığı olanaklar iletişim ve ifade özgürlüğüne dair
enformasyon akışı, paylaşımı ve erişimi üzerindeki sınırlamaları nispeten azaltmış olsa da
enformasyonun işlenmesi ve anlamlandırmasına dair bilişsel süreçler hala belli denetim ve
kontrol mekanizmalarının hakimiyetinde olup hakikati belirlemekte ve sınırsız bilginin
içinden doğru bilgiyi tespit etme ve seçme konusundaki güçlükler artarak devam etmektedir.
Öte yandan bilginin potansiyel bir güç olduğu ve bilgiyi elinde tutan iktidarların bu manipüle
edilebilir güçle hakimiyet kazandığı hakikat sonrası bir dönemde gerçeklik önemini yitirerek
yeniden üretilmektedir. Bilgi patlaması neticesinde dezenformasyon kitleselleşerek iletişimi
sınırlandırmakta, kişisel kanaatlerin önem kazandığı objektiflik ve nesnellikten uzak, tek
yönlü atomize ve polorize bir toplum yapısı ortaya çıkmaktadır. Bu durum gerçekliğin
toplumsal inşasını ideolojik temelde bu denkleme uygun kurmayı ve gerçekliği
belirleyebiliyor olmayı gerekli kılmakta ve aynı zamanda siyasal tahakkümün formülünü
ortaya koyan bilişsel süreçleri etkileyen ideolojik bir üstünlük yaratmak anlamına
gelmektedir. Bu süreçte bilgi ve iktidar ilişkileri noktasında “bilgi” ve “bilmek” kavramlarının
niteliği değişmekte, dezenformasyon yeni medya ortamının etkileşimsel yapısı altında
meşruiyet kazanarak mutlak statüko ve hegemonik güç ilişkilerine hizmet edecek şekilde
dönüşmektedir. Dolayısıyla daha fazla enformasyon ve daha fazla iletişim bütünün temel
belirsizliğini ortadan kaldırmadığı gibi bilakis bilinçli bir iletişim ve hakikat eksikliğine sebep
olmaktadır. Bir bakıma “Enformasyon Toplumu” olarak nitelendirilen toplum düzeni süreç
içerisinde alternatif olgu ve perspektiflerin ön plana çıktığı “Hakikat Sonrası” bir dönemde
toplumsal kutuplaşmalar üzerinden bireyi savunmasız bırakan bir düzene; “Dezenformasyon
Toplumuna” evirilmektedir.
Çalışma bu kapsamda; “Bilgi Toplumu” kavramı ve ütopyasının Hakikat Sonrası dönemde
karşılık geldiği toplumsal ve iletişimsel düzeni eleştirel literatür üzerinden yorumlamayı ve
analiz etmeyi amaçlamaktadır.
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